
JANA ŽITŇANSKÁ, poslankyňa Európskeho parlamentu

SEMINÁR SPOJENÝ S DISKUSIOU
"Dostupnosť sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na Slovensku”
(Čo bude s našimi deťmi, keď my tu už raz nebudeme?)
Miesto: Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Palisády 29, Bratislava
Dátum a čas: 17.2.2017 (piatok) 9:00 - 13:00 hod
 
PROGRAM A PROFILY REČNÍKOV
 
09:30 - 09:40 Jana Žitňanská (poslankyňa Európskeho parlamentu) - Príhovor
 
09:40 - 10:00 Anna Šmehilová
Predstavenie: Odborníčka pre sociálnu oblasť a zdravotné postihnutie, asistentka Jany Žitňanskej, 
poslankyne Európskeho parlamentu (pre sociálnu oblasť a zdravotné postihnutie), odborná garantka 
sociálnych služieb v o. z. EFFETA, 10 rokov aktívne pôsobila ako odborná asistentka na Fakulte 
sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, expertka pri tvorbe vzdelávacích programov v rámci 
Národného projektu Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti 
výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu - I, členka Výboru expertov pre 
deinštitucionalizáciu  zriadeného  MPSVaR  SR,  členka  Výboru  platformy  SocioFórum,  autorka 
viacerých odborných publikácií zo sociálnej oblasti.
Názov  príspevku:  Analýza  výsledkov  z  celoslovenského  prieskumu  o  dostupnosti  sociálnych 
služieb určených pre osoby so zdravotným postihnutím
 
10:00 - 10:20 Mária Machajdíková 
Predstavenie: Pracuje v nadácii SOCIA, ktorej víziou je spoločnosť, kde každý (od maličkých detí 
až  po  seniorov)  má svoje  miesto  a  podporu,  ktorú  potrebuje.  Posledné  roky  sa  osobne  naviac 
sústreďuje na podporu práv ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí žijú v   inštitúciach. V  širšom 
kontexte  ide  o   podporu  transformácie  systému  sociálnych  služieb,  teda  deinštitucionalizáciu 
a podporu služieb v komunite.
Názov  príspevku:  Sú  sociálne  služby  pre  ľudí  so  zdravotným postihnutím na  Slovensku  ozaj 
dostupné? 

10:20 - 10:40 Lýdia Brichtová 
Predstavenie:  Odborníčka  na  sociálne  služby,  je  povolaním  právnička,  má  vysokoškolské 
vzdelanie  III.  stupňa  v  odbore  sociálna  práca,  takmer  25  rokov  pôsobila  na  národnej  úrovni 
v   problematike  sociálnej  ochrany  pre  rôzne  znevýhodnené  cieľové  skupiny,  vrátane  ľudí  so 
zdravotným postihnutím.    Externe  pôsobí  ako  vysokoškolská  učiteľka.  Je  jednou  zo  štatutárov 
Nezávislej platformy SOCIOFÓRUM a úzko spolupracuje aj s inými mimovládnymi organizáciami 



v  oblasti  sociálnej ochrany. V  súčasnosti  pôsobí ako poradkyňa podpredsedníčky NR SR Lucie 
Ďuriš Nicholsonovej.
Názov príspevku: Poskytovanie opatrovateľskej služby pre osoby so zdravotným postihnutím na 
Slovensku 
 
10:40 - 10:55 Jana Lowinski - Mária Tomaško
Predstavenie: Jana Lowinski, štatutárka občianskeho združenia Platforma rodičov detí so 
zdravotným znevýhodnením a matka dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. Mária Tomaško, 
riaditeľka Denného centra Baobab a matka dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. 
Názov príspevku: Prípradová štúdia rodiča dieťaťa so zdravotným postihnutím v ranom veku 
 
10:55 - 11:10 Ivan Berta 
Predstavenie: Je rodičom 24 ročného autistu Lukáša a 22 ročnej dcéry autistky Márie. Diagnóza 
jeho detí ho spojila s ďalšími rodičmi autistov v Nitre, ktorí spolu v roku 2002 založili Klub rodičov 
autistických detí v Nitre , ktorého v súčasnej dobe je predsedom. 
Názov príspevku: Prípadová štúdia rodiča dospelého mladého človeka s autizmom 
 
11:10 - 11:25 PRESTÁVKA
 
11:25 - 11:45 Peter Szabo 
Predstavenie: Riaditeľ Odboru sociálnych služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Názov príspevku: Zámery štátu a plánované nástroje pre zvýšenia dostupnosti sociálnych služieb 
pre osoby so zdravotným postihnutím
 
11:45 - 12:05 Mária Filipová 
Predstavenie:  Pracuje  ako  vedúca  odboru  sociálnych  vecí  v  meste  Banská  Bystrica.  Okrem 
samosprávy je aktívna aj v práci v sociálnej oblasti v treťom sektore. Je členkou správnych rád v 
neziskových  organizáciach  a  vďaka  svojim  dlhoročným  odborným  skúsenostiam  je  aj  členkou 
rôznych expertných skupín za Úniu miest  Slovenska.  Je  aktívna aj  v  oblasti  projektov,  aktívne 
participovala v I. etape projektu DI a venuje sa najmä problematike začleňovania osôb so ZP do 
bežného  života,  najmä  v  oblasti  zamestnanosti.  V  súčasnosti  v  spolupráci  s  nadáciou  Socia 
spolupracuje ako odborný garant projektu Komunitné služby – bez partnerstva a dobrovoľníctva to 
nepôjde, o ktorom nám vo svojom príspevku uvedie viac informácií.
Názov  príspevku:  Komunitné  plánovanie  sociálnych  služieb  na  úrovni  miest  a  obcí  s  cieľom 
zabezpečenia dostupnosti opatrovateľskej služby a odľahčovacej služby pre osoby so zdravotným 
postihnutím 
 
12:05 - 12:25 Emília Révajová - Bujňáková
Predstavenie: Vedúca referátu pre zariadenia Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva na Košickom 
samosprávnom  kraji.  Do  pôsobnosti  referátu  patrí:    registrácia  žiadateľov  o   poskytovanie 
sociálnych  služieb  do  registra  poskytovateľov,  financovanie  sociálnych  služieb  –  t.j.  príprava 
a tvorba zmlúv o poskytovaní finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov soc. služby, 
u   ktorých  si  KSK  služby  objednáva,  kontrolná  a  metodická  činnosť  vo  vzťahu  k   verejným 
a   neverejným  poskytovateľom  v  kraji,  tvorba  koncepcie  rozvoja  soc.  služieb  v   kraji  a   pod. 
V sociálnej oblasti pracuje od roku 1995 na rôznych úrovniach – 9 rokov pôsobila u neverejného 
poskytovateľa sociálnych služieb, 6 rokov v miestnej samospráve – Mesto Košice, od roku 2009 
v regionálnej samospráve.



Názov  príspevku:  Koncepcie  rozvoja  sociálnych  služieb  s  cieľom  zabezpečiť  dostupnosť 
sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím na úrovni krajov 

12:25 - 13:00 DISKUSIA A ZÁVER


